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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 12/2014  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

          

 ΘΕΜΑ : Αίτηση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 

σχετικά με καθαρισμό καναλιών

Στην Ορμύλια  σήμερα,   στις 22 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00μ.μ 

στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου  συνήλθε 

σε  συνεδρίαση το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας    Ορμύλιας  του Δήμου 

Πολυγύρου,   ύστερα  από  την   23114/17-12-2014  έγγραφη   πρόσκληση  του 

Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο   πέντε (5) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  πέντε (5)  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαραφίδης Αναστάσιος

2. Τσιπέλης Δημήτριος

3. Γουργούρης Βασίλειος

4. Γεωργούδης Γεώργιος

5. Τσινάς Ιωακείμ

      

0

           Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ζαββού Μαρία, υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

κ. Σαραφίδης Αναστάσιος,  εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Αίτηση 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ  σχετικά  με 

καθαρισμό καναλιών»  υποβάλλει στο συμβούλιο αίτηση του παραπάνω συλλόγου στην 
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οποία αναφέρονται τα εξής: για ακόμη μια φορά όπως επανειλημμένα στο παρελθόν σας 

έχουμε επισημάνει με έγγραφά μας θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή καλώντας 

σας  να  πάρετε  πρωτοβουλίες  για  τον  καθαρισμό  των  καναλιών  που  βρίσκονται  στην 

περίμετρο  του  χωριού  μας.  Φοβούμενοι  τυχόν  ακραία  καιρικά  φαινόμενα  τα  οποία 

μπορούν  να  δημιουργήσουν  πολύ  δυσάρεστες  καταστάσεις  και  συνέπειες  για  τους 

κατοίκους  και  τις  περιουσίες  τους,  όπως  στο  παρελθόν  έχει  συμβεί  καθώς  επίσης  και 

επειδή τα στάσιμα νερά δημιουργούν  εστίες μόλυνσης ζητάμε άμεση παρέμβασή σας γι’ 

αυτό το σοβαρό πρόβλημα. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  να  γίνει  καθαρισμός  των  καναλιών  και  κάλεσε  το 

συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Ορμύλιας αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου την 

αίτηση του παραπάνω συλλόγου και μετά διαλογική συζήτηση, 

  

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 

από  το  Δήμο  για  τον   καθαρισμό  καναλιών  που  βρίσκονται  στην  περίμετρο  του 

οικισμού Βατοπεδίου.

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    79/2014

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                         
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